WPROWADZENIE
Oddajemy Państwu do rąk zbiór referatów przygotowanych na Polski Kongres
Logistyczny LOGISTCS 2008. To już dziewiąta impreza z tego cyklu. Co dwa lata
Poznań gości kilkuset przedstawicieli polskiego środowiska logistycznego zjeżdżających tu, aby wysłuchać doniesień o najnowszych rozwiązaniach, podzielić się
doświadczeniami, ale także odświeżyć dawne i zawrzeć nowe znajomości.
Tematyka części konferencyjnej LOGISTICS 2008 jest poświęcona aktualnym
wyzwaniom dla logistyki (nowe rynki, ale i kwestie bezpieczeństwa, uwarunkowania gospodarcze i polityczne, kwestie ekologiczne) i odpowiadającym na nie
nowym rozwiązaniom – organizacyjnym i technicznym. Obrady plenarne i sesje
panelowe oraz warsztaty tematyczne mają pomóc w odpowiedzi na pytania:
• W jakim kierunku zmierza światowa gospodarka, jakie są główne siły i czynniki determinujące ten stan?
• Jakie czynniki i w jaki sposób wyznaczają nowe wyzwania dla logistyki?
• Jak potrafimy na te wyzwania odpowiedzieć, a gdzie jeszcze takiej odpowiedzi
nie zdołaliśmy znaleźć?
• Jaką rolę w tych poszukiwaniach pełnią ośrodki badawcze? Nad czym pracują
konsorcja europejskich projektów badawczych, a także międzynarodowe organizacje logistyczne, aby inicjować wdrażanie oczekiwanych rozwiązań?
Prelegenci kongresu – praktycy i uznane autorytety z kraju i zagranicy – przedstawią nowe i ciekawe rozwiązania w zakresie magazynowania, transportu, dystrybucji, usług logistycznych, rozwiązań ICT wspomagających logistykę. Szczególną
uwagę zwracają sesje i referaty poświęcone bezpieczeństwu w łańcuchach dostaw,
a także problematyce logistyki strumieni zwrotnych (reverse logistics).
Jak zawsze wśród prelegentów są przedstawiciele Europejskiego Towarzystwa
Logistycznego, GS1 i ECR Polska. Szczególnym akcentem tegorocznego kongresu
jest dziesiąta rocznica działalności ECR Polska, stanowiącego platformę współpracy partnerskiej przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych sektora dóbr szybko
rotujących w Polsce.
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Podobnie jak podczas poprzednich kongresów znaczący udział mają przedstawiciele wybranych konsorcjów międzynarodowych projektów. W tym roku
są to projekty: TRACEBACK zajmujący się problemami tzw. „traceability” oraz
KOMODA dotyczący kwestii komodalności w transporcie. Ich udział w LOGISTICS 2008 znalazł także wyraz w treści niniejszych materiałów.
Układ treści niniejszej publikacji odpowiada zasadniczo strukturze sesji konferencji. Poza wszystkimi referatami sesji plenarnej znajdą tu Państwo wyczerpujący przegląd problemów podejmowanych w każdej z sesji tematycznych. Są to
nie tylko referaty wprowadzające, przygotowane specjalnie na konferencję przez
moderatorów sesji, będących niekwestionowanymi autorytetami w zakresie podejmowanej w ich trakcie problematyki, ale także inne wybrane prezentacje tych sesji.
Znalazło się tutaj także kilka referatów, dla których zabrakło wprawdzie miejsca
w programie konferencji, ale stanowiących istotne i wartościowe uzupełnienie
merytoryczne poszczególnych sesji. Są to głównie publikacje środowisk akademickich i badawczych, pozyskane do materiałów dzięki współpracy Polskiego
Towarzystwa Logistycznego – współorganizatora Kongresu.
Mamy nadzieję, że zawarte w publikacji referaty będą stanowiły dla wszystkich uczestników konferencji wartościowe uzupełnienie wysłuchanych referatów.
Dla tych, którzy tym razem nie mogli uczestniczyć w kongresie niech będą
źródłem wiedzy o współczesnych „wyzwaniach i rozwiązaniach” w logistyce, ale
i zachętą do udziału w następnym Kongresie – LOGISTICS 2010. Już dziś serdecznie wszystkich Państwa na tę imprezę zapraszamy.
W imieniu organizatorów
dr inż. Stanisław Krzyżaniak
Z-ca Dyrektora ILiM
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